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Milý čtenáři zpravodaje,  
         
o čem se v tomto zpravodaji dočtete? 

 
V úvodu to bude Slovo starosty. 
Dále následují Informace z jednání 

zastupitelstva městyse Hvězdlice.  

Nechybí ani oblíbená rubrika Událos-

ti v kultuře a sportu. 
Poté se můžete seznámit se Spole-

čenskou rubrikou. 
Následuje aktualizovaný Letošní kulturní kalendář, kde se dozvíte, 
co nás čeká za akce, kterých se můžete zúčastnit. 
Před závěrem si můžete přečíst Informace z místní knihovny a In-

formace městyse Hvězdlice. 
A na samý závěr – podzimní recept. 

 
 
Slovo starosty 
 

Vážení a milí spoluobčané, 

 
I když léto se letos protáhlo až do půlky září, přece jen nakonec  
podzim znovu přišel. Po velmi teplém letním počasí je to pro nás tep-
lotní šok, ale nezbude nám nic jiného než se tepleji obléct a začít to-
pit. 
Dále vás ve svém příspěvku seznámím s akcemi, které již byly do-
končeny, právě probíhají nebo se chystají.  
Poměrně velkou akcí, která se realizovala od vydání minulého čísla 
zpravodaje, je celková rekonstrukce ulice za kostelem. Stavba silni-
ce, parkovacích míst a chodníku byla předána o prázdninách do 
užívání. Byla zahájena parková úprava, která bude dokončena v říj-
nu v návaznosti na sanační práce, které řeší vlhkost zdiva kostela. 
Od příštího týdne začnou práce na výstavbě splaškové kanalizace od 
domu manželů Strnkových po čističku v Domově Hvězda. Tato akce 
si vyžádá náklady ve výši více jak 4,5 mil.Kč. Tato částka je kryta 
dotacemi ve výši necelé 3 mil. Kč. Vše mimo konečnou úpravu 
chodníku, komunikace a zelených ploch by mělo být hotovo do kon-
ce listopadu.  
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Současně se zahájením stavby se začne připravovat projekt na ko-
nečné úpravy této části – chodník, parkovací zálivy a doprovodnou 
zeleň. Realizace by měla proběhnout na jaře příštího roku.  
V souvislostí s výstavbou kanalizace v této části obce a jejím využi-
tím pro postupné připojení dalších ulic se provedla kamerová kont-
rola stávající kanalizace a tam, kde bylo zjištěno, že je kanalizace 
zanesená, došlo k jejímu vyčištění. Práce byly provedeny dodavatel-
sky firmou Masařík a syn, Nevojice. Bohužel se zjistilo, že stav ně-
kterých částí bude vyžadovat v brzké budoucnosti generální opravu. 
Probíhá také celková rekonstrukce sochy sv.Augustina. V průběhu 
prací vyšlo najevo, že stav sochy, podstavce i ohradní zdi je v daleko 
horším stavu, než jak ho hodnotil restaurátorský záměr na tuto ak-
ci. Abychom předešli již v pořadí několikáté opravě v poměrně krát-
ké době, jsme nuceni tuto akci rozdělit minimálně na dvě etapy, 
z níž první by měla být realizována ještě letos.  
Hodně času a sil jsme věnovali v době vegetace posekání travnatých 
ploch v městysi. Vzhledem k jejich velké ploše a nedostatku pracov-
ních sil s kosami, jsme byli nuceni řešit tento problém koupí trakto-
ru. S jeho pomocí budeme schopni zajišťovat nejen údržbu zeleně, 
ale také úklid sněhu z chodníků, jejich zametání, úklid místních 
komunikací, dopravu materiálu a jiné činnosti. 
V říjnu by mělo dojít k rekonstrukci veřejného osvětlení. Důvodem je  
vysoká spotřeba energie a neúměrné náklady na opravy. 
I tato akce je spolufinancována pomocí dotace z prostředků JmK. 
 

V minulém čísle jsem apeloval na majitele 
psů, aby je nenechali pobíhat volně po 
městysi a aby po nich uklízeli. Bohužel ten-
to problém nadále přetrvává.  
Je tu podzim spolu se sklizní úrody ze za-
hrádek a úklidem před zimou. Děkuji všem, 
kteří to tak berou a pěkný vzhled jejich oko-
lí jim není cizí. 
A na závěr svého příspěvku mám pro vás 
krátkou pohádku. Zasadil dědeček 
s babičkou na Kalvárii  lískový keř. Lísku 
zalévali a  opečovávali. Líska přežila nene-

chavé srnce a zajíce, mráz a jarní sucho a rostla k radosti dědečka a 
babičky. Když už se zdálo, že ji nic nemůže ohrozit, přišel (jak to 
slušně říci) člověk nepřítel, lísku vytrhl a odnesl. Dědeček 
s babičkou se teď ptají: „Lísko, kde jsi?“.  
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A jaké je ponaučení z této pohádky? Optimista si řekne – lísku asi 
vzal někdo, kdo si myslel, že mezi vysokými stromy nemá šanci vy-
růst a někde ji zasadil na příhodnější místo a pesimista si řekne – 
nemá cenu nic dělat. A co si řekne dědeček s babičkou? Ti jsou za-
tím ještě velcí optimisti.   
 
I když neměla pohádka šťastný konec, přesto vám přeji pěkné pod-
zimní dny vyplněné pohodou a sluníčkem. 
    
                                      
                                       Ing. Zdeněk Tejkal 
 

 

                  

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice 
 

 
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 27. 6. 2016 a 10. 8. 2016 
a projednalo mimo jiné: 
- smlouvy na nákup a prodej obecních pozemků 
 
- průběh hodových slavností ve Starých a Nových Hvězdlicích 
 

- vykonávání služby „Pošta-partner“, výhody a nevýhody pro  
   Městys 
 
- umístění pana Aloise Procházky v jiném sociálním zařízení  
   s nižšími náklady 
 
- postup městyse Hvězdlice při soudních procesech o vydání  
  církevního majetku na katastru Hvězdlic 
 
- přidělení dotací Farnosti Hvězdlice na sanaci kostela v Nových      
  Hvězdlicích a SK Hvězdlice na dofinancování přístavby skladu   
  na hřišti 
 
- zápis do obecní kroniky za rok 2015 
 
- Smlouvu o dílo na dodavatele výstavby splaškové kanalizace  
   kolem zdi Domova Hvězda        
       

- Smlouvu s dodavatelem komunálního traktoru na údržbu zeleně  
   a úklidové práce v obci 
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- problémy s opravou sochy Sv. Augustýna 
 
- dokončení oprav komunikace a předání do užívání parkovacích  
   míst u kostela v Nových Hvězdlicích 
 
- nedostatek řidičů při hasičských výjezdech 
 
- začínající práce na hřišti SK, kde se vybuduje sklad 
 
- pokračovaní se sanace kostela v Nových Hvězdlicích 
 
-  zpracování  projektů na rekonstrukce chodníků, komunikací a  
   parkovacích stání v částech obce Hliník, hlavní třída, u Domova         
   Hvězda a u mateřské školy 
 
 
 

 Události v kultuře a sportu 
  

 SPOLEK SLOVAN 

 

Když jsme v březnu začali s nácvikem tanců na hody, věděli jsme, že 

nás čeká hodně práce. I přesto jsme do toho šli a věřím, že se nám 
to povedlo. 
Už první vystoupení, které proběhlo ve Starých Hvězdlicích, sklidilo 
úspěch. Děti se naučily 3 nové tanečky a společně s maminkami a 
babičkami se předvedly v nejlepším světle. Jsou opravdu velmi ši-
kovné a když je to baví, je to vidět. 
Hlavní úkol nás ovšem teprve čekal a to 10.krojované hody v naší 
obci. I přes horké počasí se nás krojovaných sešlo 42 a společně 
jsme vyrazili do ulic. 
Letos jsme prošli všechny části i se zastávkou v Domově Hvězda, 
kde se na nás těšili obyvatelé domova. Rádi si s námi společně za-
tančili i zazpívali a užili si sváteční atmosféry. Po převzetí hodového 
práva nás čekala návštěva místního kostela a poté hned vystoupení 
na náměstí. 
A po krátké přestávce se celá chasa seřadila před obecním domem a 
s bouřlivým ,,jucháním" nastoupila na sál, kde se všichni předvedli 
v celé své kráse. Snad i půlnoční překvapení se líbilo a mohli jsme 
jít v klidu spát. Jen nás mrzí nezájem spoluobčanů. Ty děti si pod-

poru opravdu zaslouží! 
My ovšem pokračujeme dál. 
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V říjnu pro naše děti  z obce pořádáme drakiádu 16. října 2016  dle 
počasí a 29. října již tradičně pořádáme Maškarní ples pro dospělé s 
DJ KUBASSEM. /masky nejsou podmínkou/. 
A dle zájmu dětí  uspořádáme nějakou výtvarnou dílničku a předvá-
noční diskotéku. 
Práce s dětmi je ovšem náročná jak časově, tak finančně a spojit to 
 se zaměstnáním je obtížné. Ale zájem dětí nás těší, je to naše bu-
doucnost a je potřeba je motivovat a podporovat. Proto chceme touto 
cestou hlavně poděkovat panu starostovi a celému týmu obecního 
úřadu. A kdyby se chtěli lidi víc bavit a zapojit, bylo by to super. Tě-
šíme se na další akce a věříme, že se nás sejde více. Vždyť život je 
tak krátký ... 
                                                 

                                                                                                           
Martina Jirková 

 předsedkyně spolku 
  

  
  

  

  

  

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice 

 
19. června -  Křenovice, memoriál Boženy Spáčilové. Moravská 
hasičská jednota pořádala „ Požární útok“. Zúčastnilo se přes šede-
sát družstev. Naši mladší obsadili 13. místo a starší se umístili na 
pěkném 9. místě. 
24.-26. června -  Milonice 120. výročí SDH. V pátek jsme se zúčast-
nili slavnostní schůze. V sobotu proběhla okrsková soutěž, 
v požárním útoku. Dospělí obsadili druhé místo. Plamínci 1. místo, 
mladší 1. místo, starší 1. místo. V neděli jsme se zúčastnili mše sva-
té, kde bylo požehnáno Svatému Floriánovi. 
1.července - jsme byli popřát k 75 narozeninám bratru Aloisovi Va-
šíčkovi a sestře Boženě Židlíkové k 65. narozeninám. 
15. července jsme popřáli bratru Milanovi Hajtmarovi k 55. naroze-
ninám. 
24.července - v 19:54 hod. byl vyhlášen poplach. Požár pole 
v Bohatých Málkovicích.  
24.-31.července - 31mladých hasičů se svými vedoucími se zúčast-
nili letního tábora v Jánských Koupelích. Celo táborový program se 

nesl v duchu Harryho Pottera. Kouzla a čáry, zaklínadla a masky. 
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Celodenní výlet lanové centrum Davidův mlýn. Spousta her a soutě-
ží, plavba na kajaku, stopování v morseové abecedě, vaření na ohni, 
batikování triček, stavění hradů, hromadné nocování, diskotéka, 
karneval, divadelní večer, stezka odvahy a za celo táborovou hru 
hodnotné odměny. 
26.července -  v 18:39 hod. požár obilí za Hvězdlicemi u Kříže, požár 
byl ve velmi krátké době uhašen naší jednotkou. 
13. srpna -  v 14:09 hod. vyhlášen poplach, požár pole za Hvězdli-
cemi směrem na Chvalkovice. Hořelo strniště. 
3. září oslavil bratr Jan Marek  75. narozeniny, členové sboru mu 
byli popřát pevné zdraví.           
                            
                                   Jan Kolofík, starosta SDH Nové Hvězdlice 
                        
 
                                      
 

Z činnost Mysliveckého sdružení Hvězdlice v roce 2016 

 
Tento myslivecký rok je zatím v polovině. Myslivecký rok trvá od1. 4. 
do 31.3. následujícího roku. Probíhá odstřel srnců (do konce září) a 
odlov divočáků, kteří se loví celoročně. Dále se loví srnčí zvěř holá, 
jelení a dančí. Sezóna honů a naháněk nás teprve čeká v listopadu a 
prosinci.  
V letošním roce proběhla rekonstrukce myslivecké chaty u Zdravé 
Vody, aby mohla sloužit další roky. Jako každý rok jsme zde uspo-
řádali dne 3. 9. rozloučení s prázdninami. Tato akce se vydařila jak 
z hlediska počasí, tak z hlediska účasti dětí na této akci. 
 
                                                                                                                                    
                                                           ing. František Vrbacký 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Římskokatolická farnost Hvězdlice 

 

V současné době probíhá v kostele ve Starých Hvězdlicích dokončení 
letošních prací na rekonstrukci kostela. V letošním roce se díky do-
tacím provedla vnitřní sanace zdiva, opravily se vnitřní omítky, nyní 
je již v kostele i nová dlažba, osazená nová mříž a brzy budou osa-
zeny nové venkovní dveře. Také se opravují vnitřní dřevěné schody. 
Na další období pak zůstane ještě dokončit venkovní omítky a inte-
riér kostela. 
V kostele v Nových Hvězdlicích probíhá venkovní sanace zdiva. 
Po dokončení bude okolní prostor urovnán a dosázen zelení. 
Na podzim by chtěli farníci uspořádat přednášku na téma bylinky, 
zdravé potraviny a životní styl s občerstvením. 
Začátkem prosince pozve děti do kostela sv.Mikuláš s andělem na 
tradiční nadílku. 
Těšíme se na setkání s vámi na těchto akcích  
 
                                                
                                                                Hvězdličtí farníci 
                                
 
 
Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice 

 

VEPŘ CUP 2016 

 

   V sobotu 25.6.2016 jsme pořádali 16.ročník turnaje v malé kopa-
né  známého jak VEPŘOCUP ČI VEPŘ CUP. Opět se zúčastnilo sedm 
mužstev, která oplývala herní aktivitou a to nejen na hřišti, ale i u 
výčepu. Jako nováček s představil tým Béťasova IX, tvořený ostříle-
nými borci nejen z místních a  okresních soutěží, ale dokonce i Li-
gou mistrů. A tím se nemůže pochlubit kdejaký turnaj v širokém 
okolí. Fotbalová klání provázelo úžasné počasí a skvělá atmosféra. 
Fanoušků bohužel opět moc nedošlo, ale i tak jsme se všichni dobře 
bavili a strávili příjemný den. Vítězství si odvezl tým Méďovci , které 
opět vedl „nesmrtelný“ Méďa. Na druhém místě se umístil, dá se říci 
také již tradiční účastník našeho turnaje, a to Fialky Lažánky. Třetí 
skončil Cobra Team před našim mládím z Bílého Baletu. Na dalším 
místech skončili Hvězdlice „A“,Beťasova IX a Putanmouř.  
   Všem hráčům děkujeme za účast a to samé všem divákům. Večer 
jsme vše prokonzultovali a zhodnotili na Letní noci, která se,  mys-
lím i díky DJ Čollovi zdařila a neměla chybu. 
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HODY 2016 

 

    Tak jako každý rok, tak i letos jsme odstartovali Hvězdlické hody 
páteční předhodovou diskotékou.  Počasí nám celkem přálo, takže 
nic nebránilo tomu, abychom se tanci poddali ve sportovním areálu 
za garážemi. K tomu nám hrál DJ Kubass, který opět nezklamal vý-
běrem skladeb. Mluvit o malé účasti spoluobčanů je celkem zbyteč-
né. Ale i zde bych chtěl říci, že jsme dobře bavili i přes trochu ne-
šťastný konec diskotéky. Po skončení zábavy jsme se vydali do 
svých domovů a za chvíli někteří i do pracovních procesů. 
 
   V neděli nás čekal již tradiční zápas „svobodní-ženatí“, tentokráte 
s výsledkem, který byl spravedlivý a zasloužený. Nebudu říkat, že 
očekáváný, neboť naši mladí chlapci se zlepšují rok od roku a nás 
ženatých bohužel na hřišti ubývá a nechce se nám hrát. I tak jsme 
svobodným vrátili prohru z předešlého mače a vše vrátili do správ-
ných kolejí. Takže se zase můžou na nás rok chystat a slibovat pro-
hru. 
 
  Ještě bych zde rád zmínil, že se rozběhla soutěž okresního přeboru 
v malé kopané, které se účastníme. Budeme rádi pokud příjdete na 
naše domácí zápasy a povzbudíte chlapce v bojích o body. I kdyby 
měl někdo zájem si s námi zahrát nevidím v tom problém. Hlaste se 
u Ondry Hanzla, kapitána našeho výběru. 
 
                                                   Bohuslav Bárta, předseda SK 
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Společenská rubrika 
 
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané 
 

Paní Hana Nešpoříková             70 let 
Paní               Vanda Pietoková                               94 let 
Pan Antonín Přerovský             60 let 
Paní               Marie Gambová                                60 let 
Pan                Vladimír Bárta                                 65 let 
Paní               Marie Lysá                                       60 let 
Pan                Miroslav Kameníček                        65 let 
Paní               Marie Honzáková                             85 let 
  
Paní               Jarmila Ševčíková                            85 let 
Paní               Marie Pužmanová                            85 let 
Paní               Oldřiška Sedlářová                           85 let 
Paní               Helena Kolegarová                           90 let 
Paní               Ludmila Horníková                          98 let 
Pan                Jiří Schuster                                   70 let 
Pan                František Marianovský                    65 let 
Paní               Vlasta Přikrylová                             90 let 
Paní               Josefa Viktorinová                          90 let 

 
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. 
 
 
 
 
Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany : 
 
Paní                Františkou Vránkovou 

Paní                Karolínou Póčovou 

Paní                Elvírou Gottwaldovou 
Paní                Olgou Kameníkovou 
Paní                Jarmilou Matouškovou 

 
                                          Čest jejich památce. 
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Kulturní a sportovní kalendář městyse Hvězdlice                                    
na rok 2016 

 
říjen 2016 Meziuliční turnaj v malé kopané 

 /hřiště SK/ 

Sportovní klub 

16. říjen 2016 Podzimní setkání dětí,  
pouštění draků 

OS Slovan 

29. říjen 2016 Maškarní bál pro dospělé /sál KD/ OS Slovan 

29. říjen 2016 Dušičkové svícení /u buněk SH/ Hasiči SH 

4. listopad 2016 Tradiční setkání seniorů /sál KD/ Kulturní komise 

11. listopad 2016 Sousedské posezení v přísálí KD Hasiči NH 

25. listopad 2016 Výroba vánočních ozdob a  
rozsvícení vánočního stromu ve SH 

OS SH 

27.listopad 2016 Rozsvěcení vánočního stromu 
/náves NH/ 

Kulturní komise, 
 hasiči NH 

prosinec 2016 Předvánoční dětská diskotéka OS Slovan 

17. 12. 2016 SNĚHULACUP-turnaj v malé kopané 
/hřiště SK/ 

Sportovní klub 

25. 12. 2016 Turnaj v nohejbale / tělocvična/ Sportovní klub 

31. 12. 2016 Rozloučení s rokem 2016 
/hasička ve SH/ 

OS SH 

31. 12. 2016 Silvestrovské posezení /sál KD/ Sportovní klub 

 

   Zkratky: OS – Občanské sdružení 
                 OS SH – Občanské sdružení Staré Hvězdlice 
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Obecní knihovna 
 
Vážení přátelé, pomalu se přiblížil podzim a já Vás zvu do knihovny. 
Máme dost nových knih. Můžete si přečíst tituly na obecních strán-

kách městyse Hvězdlice. Ale nejlépe bude, když si je přijdete vybrat 
do obecní knihovny každý čtvrtek od 17 hodin do 20 hodin. Máme 
nové knihy a také výměnný fond z knihovny Karla Dvořáčka 
z Vyškova. 
                                Těším se na Vás  
 
                                                       Jan Kolofík knihovník 
 
 
Úřad městyse Hvězdlice informuje 
 

Ve dnech 21. – 23. října 2016 budou přistaveny velkoobjemové 
kontejnery v obou částech městyse na obvyklých místech. 
Do těchto kontejnerů můžete uložit velkoobjemový odpad, nepatří do 
nich elektroodpad, železo, nebezpečný odpad, papír, plasty a sklo. 
Elektroodpad a železo můžete uložit před budovu hasičské zbrojnice 
v Nových Hvězdlicích. 
Papír, plasty a sklo je možno celoročně ukládat do kontejnerů u ob-

chodu v Nových Hvězdlicích a u buněk ve Starých Hvězdlicích. 
Děkujeme Vám, že udržujete pořádek kolem svých domů a zahrad a 
třídíte odpad. 
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Zprávičky ze školičky 

Začátek školního roku je ve znamení příchodu nováčků a to i v naší 
mateřské škole ve Hvězdlicích.  
Do školky přišlo 10 dětí předškolního věku (5-6let), 3 děti středního 

věku (4-5 let) a 12 malých dětí ve věku od 2,5 do 4 let. Tudíž celkový 
počet je rovných 25 a to znamená, že máme plně obsazenou kapaci-
tu. 
Začátek školního roku je také ve znamení scházení po prázdninách, 
seznamování s novými kamarády, s prostředím a s režimem dne. 
Obvykle se v prvních dnech osvědčují aktivity, kdy je učitelka sou-
částí her, zejména pohybové hry typu Medvědi v cirkuse, Zlatá brá-
na, hry na vláček aj. I my jsme si v naší školičce zahráli tyto hry a 
začali se pomalu připravovat na akce, které nás čekají v brzké době.  
První akce, která nás čeká, bude divadlo „Víc hlav víc ví“, kdy se no-
vé děti seznámí s kulturní akcí tohoto typu. Jelikož je pohádka plná 
barviček, budeme se o barvách bavit i další týdny, které vyvrcholí 
vystoupením pro seniory 4. listopadu na téma „Barvy podzimu“. Pa-
ní učitelky s dětmi připraví pestrobarevné pásmo plné tanečků, pís-
niček a básniček o barvách.  
Po krásných barevných týdnech nás ve školce čeká téma zdravově-
dy, které bude zahrnovat uvědomění si vlastního těla, osvojení si 
poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvali-

tě. Zaměříme se také na zdravé zoubky a popovídáme si o tom, co 
zdraví prospívá a co škodí. Celé téma bude doplněno divadelním 
představením od Červeného kříže spolu s praktickými ukázkami a 
návštěvou Vyškovské Piafy s programem „Poznáváme pejsky“.  
Až nám začne adventní čas, budeme se opět těšit na rozsvěcení vá-
nočního stromu, příchod Mikuláše, čerta a anděla a na tolik očeká-
vaného Ježíška. Do té doby Vám naše školička přejeme krásný zby-
tek léta a ještě hezčí teplý a barevný podzim.  
                                                                Jana Hrubá, ředitelka MŠ 
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Kynutý koláč s mákem, švestkami a drobenkou  

(i když někdo tvrdí, že je švestek do koláče škoda) 

 
Na těsto potřebujeme: 
 

660 g hladké mouky 

100 g másla (Hera) 

80 g krupicového cukru 

250 ml mléka 

2 ks vejce 

1 ks kostka droždí  

1        špetka soli 

 maková náplň 

 švestky 

 drobenka 

Postup: Zaděláme si kynuté těsto, necháme vykynout a poté rozvá-
líme na plech. Na těsto dáme makovou nádivku, rozložíme půlky 
švestek a posypeme drobenkou. Necháme ještě chvíli vykynout a pe-
čeme do zlatova. 

 

 
 

 

Dobrou chuť. 
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